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Aan de hand van een aantal case studies op het gebied van hartfalen (HF), is in dit proefschrift 

een integrale verzameling van methodologieën geïntroduceerd waarmee de klinische gevolgen 

en de commerciële potentie kan worden onderzocht van individuele zorgstrategiën 

(personalized care), gebaseerd op biomarkers. 

Het eerste deel van het proefschrift (hoofdstukken 2 en 3) levert inzicht in de potentie 

van een risico gestratificeerde strategie in de preventie en behandeling van HF. In hoofstuk 2 

werd een risico-voorspellingsmodel ontwikkeld, waarmee gezonde individuën met een 

verhoogd risico op HF met verminderde of behouden ejectiefractie in een vroeg stadium 

kunnen worden geïdentificeerd. Dit multivariate model liet een goede calibratie zien voor 

beide HF uitkomsten, maar was ook relatief slecht in het onderscheiden van individuën. Dit 

onderstreept de complexiteit van het voorspellen van de ontwikkeling van HF in de algemene 

populatie. In hoofdstuk 3 werd een nieuwe, grafische aanpak geïntroduceerd voor het 

ontwikkelen van naar risico gestratificeerde behandelopties voor HF. Door deze aanpak kon 

bekeken worden hoe de kosten-effectiviteit van drie verschillende HF behandelprogramma’s 

varieerde bij stijgende niveaus van het voorspelde 18-maand overlijdensrisico. Gebaseerd op 

visuele interpretatie van de resultaten, werd een voorspeld risico van 0.16 geselecteerd als de 

grens om patiënten met een laag risico te onderscheiden van patiënten met een matig tot hoog 

risico patiënten. Vergeleken met het aanbieden van dezelfde behandeling aan alle patiënten, 

verbeterde een personalized care aanpak, waarbij laagrisico patiënten intensieve zorg en 

matig- tot hoogrisico patiënten gemiddelde zorg ontvingen, de overleving significant en 

werden kosten gereduceerd. 

Het tweede deel van dit proefschrift (hoofdstuk 4 tot 7) onderzocht of het waardevol 

is om de voorgestelde, op risico gestratificeerde behandelstrategieën, verder te verbeteren 

door het toevoegen van biomarkers. Dit deel van het onderzoek bestond uit twee stappen. De 

eerste stap was het schatten van de toegevoegde voorspellende waarde van biomarkers, 

vergeleken met een risicomodel waarin alleen conventionele klinische voorspellers worden 

meegenomen. Vervolgens werd vroeg-stadium gezondheidseconomische modellering (early 

stage health economic modelling) gebruikt om te evalueren of het toevoegen van biomarkers 

klinische en commerciële potentie heeft om de voorgestelde therapie te optimalizeren. Meer 

specifiek bekeek hoofdstuk 4 de toegevoegde waarde van plasma HE4, om de uitkomsten 

van 18-maand mortaliteit (alle oorzaken) en HF-gerelateerde ziekenhuisopnames te 

voorspellen. Het toevoegen van deze biomarker resulteerde in een significante risico 

herclassificatie en een verbeterde risicostratificatie in de studiepopulatie. In hoofdstuk 5 werd 

een tijdcontinu, semi-Markov model geïntroduceerd om de lange-termijn kosteneffectiviteit 

van diverse medische interventies te schatten. In de illustratieve case study paste dit model 

beter op de geobserveerde data dan een standaard model met dezelfde ziektestadia. Daarbij 

was de rekenkundige complexiteit van deze zogenoemde verticale-modellering (vertical 

modeling) aanpak om de model parameters te specificeren bescheiden. In hoofdstuk 6 werd 

een directe toepassing gepresenteerd van het semi-Markov model, in vroeg-stadium 

gezondheidseconomische modellering, om de commercial headroom (commerciële ruimte om 

winst te maken) te schatten voor een nieuw apparaat dat op geleide van biomarkers de 

ontwikkeling van HF registreert. De meningen van experts werden in het model opgenomen 

op een probabilistische manier, om de parameteronzekerheid op te vangen die wordt 

veroorzaakt door beperkt klinisch bewijs. Uit deze studie is gebleken dat, vergeleken met de 

conventionele zorg met een aantal follow-up bezoeken aan cardiologen en HF 

verpleegkundigen, het waarschijnlijk niet rendabel is om verder te investeren in dit apparaat. 

In hoofdstuk 7 werd een andere applicatie van het semi-Markov model gepresenteerd, voor 

het evalueren van de commerciële haalbaarheid van het toevoegen van diverse biomarkers aan 

de in hoofdstuk 3 geformuleerde personalized HF behandelopties. In dit hoofdstuk werd wel 

een aanzienlijke headroom gevonden, voor de toekomstige ontwikkeling van een praktische 

testprocedure waarin deze biomarkers worden gebruikt voor het verder verbeteren van de 

personalized care van HF. 

Dit proefschrift gaf een methodologisch raamwerk voor het onderzoeken van de 

klinische en gezondheidseconomische aspecten van het aanbieden van naar risico 

gestratificeerde behandelopties. Het op bredere schaal toepassen van de methodes zoals die 

zijn geïntroduceerd in dit proefschrift zou in potentie de patiëntenzorg kunnen verbeteren en 

uiteindelijk kunnen bijdragen aan optimalisatie van het gebruik van schaarse onderzoeks- en 

gezondheidszorgmiddelen.  
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